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  عن الوضع المالي: الميزانية نبذة
   ٢٠١٧- ٢٠١٦البرمجية 

  
  

  منتصف المدة البرمجي والمالي للمنظمة  تقرير
  في ذلك البيانات المالية  ، بما٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة 

  ٢٠١٦ المراجعة لعام
  
  

   التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  السبعين العالمية الصحة جمعية إلى

  
  
جنبًا إلـى  ٢٠١٧،١-٢٠١٦المالي: الميزانية البرمجية تقريرًا يبّين نبذة عامة عن الوضع عرضت األمانة   -١

، بمـــا فــي ذلـــك البيانــات الماليـــة ٢٠١٧-٢٠١٦منتصـــف المــدة البرمجـــي والمــالي للمنظمـــة للفتــرة جنــب مـــع تقريــر 
  ٢٠١٦.٢ المراجعة لعام

  
٪ ٨٦بنســـبة  ٢٠١٧وُلـــوِحظ أن قطـــاع البـــرامج األساســـية مـــن الميزانيـــة قـــد ُمـــوِّل فـــي نهايـــة آذار/ مـــارس   -٢
مليــــون دوالر أمريكــــي  ٤٥٦٪ فــــي حــــال إدراج التوّقعــــات)، وأن فجــــوة التمويــــل التــــي تخللتــــه بلغــــت ٩٣بنســــبة  (أو

مليون دوالر أمريكي بما فـي ذلـك التوقعـات). وُتعـزى تلـك الفجـوة إلـى الزيـادة اإلجماليـة الطارئـة علـى قطـاع  ٢٢٥(
ـــ ٣٩٦,٦البـــرامج األساســـية بمبلـــغ  ـــًا إلـــى برنـــامج المنظمـــة الجديـــد للطـــوارئ مليـــون دوالر أمريكـــي، والت ي تـــرّد جزئي

الصحية، وٕالى انخفاض المستوى العام للتمويل المتأتي من أموال مرنة؛ وانخفاض مستوى التمويل من المسـاهمات 
  الطوعية المحددة.

  
نيـة للميزانيـة والحظت اللجنة التحسينات الُمدخلة على عملية إعـداد التقـارير الماليـة بفضـل البوابـة اإللكترو   -٣

  البرمجية ومواءمتها مع معايير المبادرة الدولية للشفافية في المعونة.
  

                                                           
 .٧٠/٦الوثيقة ج   ١

 .٤معلومات/ /٧٠؛ انظر أيضًا الوثيقة ج٧٠/٤٠الوثيقة ج   ٢
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وأعربت اللجنة في الوقت ذاته عن شواغل إزاء العجز الكلي في التمويـل، وطلبـت مـن المنظمـة أن تعـالج   -٤
فــي التكــاليف وتحديــد هــذه المشــكلة عــن طريــق بــذل جهــود راميــة إلــى تعبئــة المزيــد مــن المــوارد وتحقيــق الوفــورات 

األولويات بالتشاور مع الدول األعضاء. وُدِعَي المديرون اإلقليميون الستة إلى النظر في القيـود الماليـة المفروضـة 
وٕالى تقديم ردودهم عليها. واشتملت الجوانب المشـتركة الُمشـار إليهـا علـى طـابع الالمركزيـة والمكاسـب الُمحّققـة فـي 

يـب األولويــات وتحقيــق الوفـورات فــي التكــاليف وتعبئـة المزيــد مــن المـوارد. وتبــّين أن هنــاك مجـال الكفــاءة وٕاعــادة ترت
  قيودًا مالية غير متجانسة مفروضة على األقاليم ككل وداخلها.

  
  مقدمة إلى جمعية الصحةالوصية تال
  
الــــواردة فــــي أوصــــت اللجنــــة نيابــــة عــــن المجلــــس التنفيــــذي، بــــأن تحــــيط جمعيــــة الصــــحة علمــــًا بالتقــــارير   -٥

  ، وبأن تعتمد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:٧٠/٤٠وج ٧٠/٦ج الوثيقتين
  

منتصــف المــدة البرمجــي والمــالي للمنظمــة للفتــرة جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد النظــر فــي تقريــر   
 البرنامج لجنةر وبعد أن أحاطت علمًا بتقري ١؛٢٠١٦ ، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام٢٠١٧-٢٠١٦

منتصـف قـررت أن تقبـل تقريـر  ٢،السـبعين العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية
  .٢٠١٦ ، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام٢٠١٧-٢٠١٦المدة البرمجي والمالي للمنظمة للفترة 

      
=     =     =  

                                                           
 .٧٠/٤٠الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٥٨الوثيقة ج   ٢


